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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 8-án tartott rendes
üléséről
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK tömb

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME
Gépészmérnöki Karán.

Lántzky Anna előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
1.

Vezetői beszámoló
1.4.

2.

EHK

2.1
3.

Beszámoló Vezetői értekezletről (szeptember 8-i)

Beszámoló EHK alakuló ülésről (szeptember 10-i)
Tanulmányi és Oktatási Bizottság

3.1.

Mintatantervi tárgyak időrendi ütközése
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4.

Kollégiumi Bizottság

4.1

Beszámoló kollégiumi ügyekkel kapcsolatos megbeszélésről

4.2

Mentori pótpályázat

5.

Szociális Bizottság

6.

PR Bizottság

7.

Iroda

8.

Egyebek

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön
megtartásra?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-308/LXIII./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna bejelentette, hogy Tóth Levente lemondásával megüresedett egy mandátum a
GHK-ban. Megkérdezte a GHK 2019. évi Tisztújításának eredménye alapján, a szavazatszámok
szerint sorban következő hallgatót, Fülöp Gergelyt, kíván-e élni képviselői mandátumával. Fülöp
Gergely felvette mandátumát.

1. Vezetői beszámoló
1.1.

Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör vezetőségváltás

Márkus Tamás beszámolt az elmúlt év munkáiról. Elmondta, hogy a vezetősége alatt fejlesztésre
került a kölcsönzési rendszer, illetve online szerepjátékot fejlesztettek ki.

Darabos Gábor elmondta, hogy folytatni szeretné az eddigi tendenciát, illetve igyekszik fenntartani
a járványügyi előírások mellett a kör működését ebben a félig távolléti oktatási időszakban is.

Lántzky Emma megkérdezte, hogy hány aktív taggal rendelkezik a kör, illetve hogyan működik a
kölcsönzési rendszer?

Darabos Gábor elmondta, hogy jelenleg kb. 25 aktív tag van a körben, illetve a KTK
Számítástechnikai Szakosztály rendszerén keresztül működik a kölcsönzés.

Lántzky Anna megköszönte Márkus Tamás eddigi munkáját, illetve sok sikert kívánt Darabos
Gábornak.
Márkus Tamás és Darabos Gábor elhagyták a termet. (20:15)
1.2.

ESZK vezetőségváltás

Mócárt Botond elmondta, hogy megpróbáltató volt az elmúlt időszak, azonban célja visszaállítani
a régi rendszert, illetve alternatív megoldásokat találni a rendezvények megtartására. Elmondták,
hogy több konzultációt, illetve előadást fognak online közvetíteni.

Lántzky Anna sok sikert kívánt Mócárt Botondnak.
Mócárt Botond elhagyta a termet. (20:16)
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1.3.

GSZK vezetőségváltás

Pályi Máté elmondta, hogy az előző félévben részt vett a szakkollégium vezetőségében, így együtt
kellett megoldást találnia a többi vezetőségi taggal arra, hogy hogyan működjön továbbra is a
szakkollégium. Sikeresen tartottak a karantén idején is egy online kurzust, ezt szeretnék folytatni,
illetve az utánpótlásképzésre helyezne nagyobb hangsúlyt a közeljövőben. Az őszi félévben nagy
kihívást jelent a tagfelvétel, mivel online nehezebb bevonni a tevékenységekbe az új tagokat, mint
személyesen.

Pályi Máté megkérdezte, hogy a GSZK nem kollégista tagjai hogyan juthatnak be a kollégium
területére.

Radácsi Kristóf elmondta, hogy ezen rendszer kidolgozása folyamatban van. Jelenlegi állás szerint
nagyon korlátozott a vendégfogadás, illetve a külsős kártyák igénylése.

Lántzky Anna megkérdezte, hogy mekkora létszámmal bír a GSZK.
Pályi Máté elmondta, hogy kb. 300 fő tevékenykedik a szakkollégiumban.
Lántzky Anna sok sikert kívánt Pályi Máténak.
Pályi Máté elhagyta a termet. (20:20)
Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Mócárt Botond legyen az ESZK vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-309/LXIII./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Darabos Gábor legyen a KTSZK vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-310/LXIII./2019-2020. számú határozat)

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Pályi Máté legyen a GSZK vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-311/LXIII./2019-2020. számú határozat)
1.4.

Beszámoló Vezetői értekezletről (szeptember 8-i)

Lántzky Anna elmondta a következőket:
•
•
•
•
•

Az ÉPK vezetősége arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy távolléti oktatási formában
lesznek megtartva a kurzusok. Ezzel kapcsolatban egyeztetések folynak.
Távolléti oktatásra való átállás esetén a dékán szünetet rendelhet el.
Elkezdődött az adatok szolgáltatása a TTT-hez.
Javaslatot várnak a GHK-tól olyan hallgatók személyére, akik dékáni dicséretet kapnak.
Szó esett a GHK Tisztújító Fórum szervezéséről. A HSZI nem támogatja az offline
(jelenléti )Fórumot, illetve szavazást sem.

A GHK megvitatta a felmerült észrevételeket.
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2. EHK
2.1 Beszámoló EHK alakuló ülésről (szeptember 10-i)

Lukács Bálint és Szenka József ismertette az EHK jelenlegi felállását.
2.2. Beszámoló EHK ülésről (szeptember 10-i)

Szenka József elmondta a következőket:
•

Az alakuló ülés után kezdetét vette az EHK rendes ülése.

Lukács Bálint elmondta a következőket:
•

Szó esett az SZFE alapítványos formára történő áttéréséről. Egyelőre nem született
egységes döntés, illetve álláspont egyetemi szinten.

Szenka József elmondta, hogy Varga Ferenc beszámolt arról, hogy a Jogi Igazgatóság lassabban
véleményezi a pályázati kiírásokat, mint az eddigiekben, az adatvédelmi szigorítások miatt.

3. Tanulmányi és Oktatási Bizottság
3.1.

Mintatantervi tárgyak időrendi ütközése

Agócs Norbert elmondta a következőket:
•
•

Oktatókkal folytatott kommunikáció által sikerült a legtöbb órarendi ütközést feloldani.
A legtöbb problémával járó kurzus a Mérnöki fizika volt, mivel nem illik bele az alap
gépészmérnöki órarendbe a háromórás előadás kurzusa miatt.

4. Kollégiumi Bizottság
4.1 Beszámoló kollégiumi ügyekkel kapcsolatos megbeszélésről

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:
•
•

•

Megbeszélést folytatott az Üzemeltetéssel és a HSZI-vel.
Az egyeztetés fő pontjai közé tartozott egy kialakítás alatt álló eljárásrend átbeszélése, ami
több szabályt tisztázna a kollégiumi ügyekkel kapcsolatban – mint például a vendégfogadás,
illetve az izolációs szobák helyzete.
Jelenleg, ha valakinél a koronavírus gyanúja áll fenn, átköltöztethető az izolációs szobák
egyikébe a saját szobájából. Amennyiben a háziorvos elrendeli a COVID-teszt készítését,
majd a teszt pozitív eredménnyel zárul, akkor az állam intézi az adott hallgató
hazaszállítását. Az ott tartózkodás alatt a hallgatók ellátását a HSZI vállalja.
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Kelle Gergő megjegyezte, hogy jelenleg az izolációs szobák lakóinak ellátása nem megfelelő.
Szenka József elmondta, hogy kontaktkutatásra jelenleg nincs kapacitás.
•
•

•
•
•

A KBM-ek még nem kerültek elfogadásra. Ez a szabályzat azzal egészül ki, hogy a
kollégista vállalja azt a fertőzésveszélyt, ami a bentlakással jár.
Fegyelmi felelősök, mentorok, illetve az Üzemeltetés munkatársai jogosultak fegyelmi
pontot adni a maszk hiánya miatt. Ezzel kapcsolatban kellő informálást fog adni az
adott felületeken a kollégium lakói számára.
Koncepciókat kezdtek el kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne lázat
mérni a kollégiumba való belépéskor.
A külsős kártyákat valószínűleg nem fogják kiadni a járványügyi helyzetre való
tekintettel.
A KTH-tól kapott szűréssel kapcsolatban nagy problémák adódtak, amik csúszást
eredményeztek a kollégiumi felvételi eredményekben.

4.2 Mentori pótpályázat

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:
•
•

A VPK-ból nem érkezett a normál pályázatra mentori jelentkező.
Pótpályázat során Mező Imre volt az egyik jelentkező.

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Mező Imre kollégiumi mentor legyen a VPKban?

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-312/LXIII./2019-2020. számú határozat)
•

A másik jelentkező Molnár Dénes Dominik volt. Ő és Mező Imre már két éve a VPK
lakói, így jól ismerik a kollégiumi szabályzatokat.

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy Molnár Dénes Dominik kollégiumi mentor
legyen a VPK-ban?

A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-313/LXIII./2019-2020. számú határozat)

5. Szociális Bizottság
Farkas Szidónia elmondta a következőket:
•

A személyes bemutatás időszaka lassan véget ér, ennek ellenére viszonylag sokan vannak
hátra, így tömegre lehet számítani.
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6. PR Bizottság
Hepp Ádám elmondta, hogy elkezdték szervezni a GHK búcsúvacsorát.
Richter Kristóf felhívta Hepp Ádám figyelmét a gazdasági hátterére az eseménynek.
A GHK megvitatta a felmerült kérdéseket.

7. Iroda
Fülöp Gergely elmondta, hogy kidolgozás alatt áll a kölcsönzési rendszer, illetve az ügyeletes
képviselőket összefoglaló táblázat.

8. Egyebek
Szili Ákos lemondott az utánpótlás képzésért felelős pozíciójáról.
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki jelentkezni szeretne a GHK utánpótlás képzésért felelős
pozíciójára?

Bányász Gáspár jelentkezett a feladatra.
Bányász Gáspár elmondta, hogy eddigi tapasztalatai alapján alkalmasnak találja magát a GHK
Gólyatánácsának vezetésére, illetve ismertette motivációit.

Bányász Gáspár elhagyta a termet. (22:32)
Radácsi Kristóf és Farkas Szidónia elmondták, hogy folytattak már beszélgetést a jelentkezővel
a feladatokkal kapcsolatban és motiváltnak, valamint kompetensnek gondolják.

Bányász Gáspár visszatért a terembe. (22:33)
Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki támogatja Bányász Gáspárt, mint a GHK utánpótlás
képzésért felelőse?
A GHK titkos szavazáson 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-314/LXIII./2019-2020. számú határozat)

Szenka József elmondta, hogy a KTK Fotókörtől érkezett megkeresés, hogy nem használható a
műterem. Erre megoldási javaslatként szeretné előterjeszteni a HK tömb egy helyiségének
felajánlását. A GHK támogatta a javaslatot.

Richter Kristóf elmondta, hogy a kommunikációs csatorna megválasztása egyes témáknál
fontosabb, mint amekkora fontosságot kapott.

Ülés vége: 23:00
A következő ülés várható időpontja: 2020. szeptember 15. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József
út 1-17., HK tömb
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Kelt: Budapest, 2020. szeptember 8.

………………………..…………..
Endrész Roland
emlékeztetővezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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………………………..…………..
Lántzky Anna
elnök
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